
V pondělí 12. července zveřejnila Evropská 
komise pracovní dokument, který sumarizuje 
závěry hodnocení o definici relevantního trhu pro 
účely práva hospodářské soutěže EU. Definice 
relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže 
poskytuje vodítka k principům a osvědčeným 
postupům, jak Komise aplikuje koncept relevantních 
výrobků a zeměpisného trhu v případě jeho vynucování 
v unijním právu hospodářské soutěže. Na základě 
provedeného hodnocení Komise došla k závěru, že 
zachování definice vymezení trhu je nadále velmi 
důležité, protože podnikům a dalším zúčastněným 
stranám poskytuje jasný a transparentní rámec toho, 
jak Komise přistupuje k definici trhu. Další informace 
jsou k dispozici zde. 

Téhož dne Rada schválila závěry o globálně 
propojené Evropě, které vycházejí ze společného 
sdělení Komise a vysoké představitelky pro 
zahraniční a bezpečnostní politiku z roku 2018 a 
ze závěrů Rady ohledně propojení Evropy a Asie.  
Závěry zmiňují význam konektivity pro hospodářský 
růst, bezpečnost a odolnost. Rada v nich dále zdůraznila 
význam partnerství v oblasti konektivity s podobně 
smýšlejícími zeměmi a regiony a také vyzdvihla 
důležitost partnerství s Japonskem, Indií, sdružením 
ASEAN a USA. Podrobnosti jsou k dispozici zde. 

V pondělí 12. a v úterý 13. července proběhl 
celoevropský matchmaking, jehož cílem je 
propojit účastníky všech částí hodnotového 
řetězce výroby terapeutik, aby byl urychlen vývoj 
a výroba terapeutik využívaných k léčbě 
onemocnění COVID-19. Tato akce je jedním z kroků 
v rámci implementace strategie pro terapeutické 
prostředky proti COVID–19 z letošního května. 
V souvislosti s tím Komise také vydala doporučující 
dopis, který by měl usnadnit spolupráci mezi účastníky 
a soulad s pravidly hospodářské soutěže EU. Více 
informací je uvedeno zde. 

V úterý 13. července podepsali představitelé EU a 
Ukrajiny memorandum o porozumění s cílem 
vytvořit strategické partnerství v oblasti surovin a 
baterií. Toto partnerství má přispět k diverzifikaci 
dodávek surovin do EU a k řešení některých 
strategických závislostí, jež Komise identifikovala 
v aktualizované průmyslové strategii EU.  Spolupráce 
EU s Ukrajinou bude také hrát významnou roli při 
zachování globální konkurenceschopnosti a rozvoji 
odolnosti jak unijního, tak ukrajinského průmyslu. 
Partnerství se zaměří na rozvoj tří klíčových oblastí, a to 
těžbu, integraci kritických surovin a výzkum a inovace. 
V návaznosti na podpis memoranda byl schválen první 
plán konkrétních činností a společných projektů 
zaměřených na rozvoj strategického partnerství 
v příštích dvou letech. Více informací se dočtete zde.  

Ve středu 14. července představil první 
místopředseda Evropské komise Frans 
Timmermans balíček Fit for 55 in 2030. Dlouho 
očekávaný soubor legislativních návrhů má pomoci 
sladit jednotlivé politiky EU v oblasti klimatu a 
energetiky a zajistit dosažení cíle snížení emisí 
skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 % ve 
srovnání s výchozím rokem 1990. Balíček Fit for 55 
představuje soubor vzájemně propojených legislativních 
návrhů, které Unii pomohou dosáhnout cílů 
dohodnutých v unijním právním rámci pro klima 
(Climate Law). V rámci balíčku byly mimo jiné 
předloženy návrhy revize směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie, směrnice o energetické účinnosti nebo 
nařízení, které stanoví emise CO2 u osobních a lehkých 
užitkových vozidel. V rámci balíčku figuruje i návrh na 
zřízení nového sociálně klimatického fondu pro 
klimatická opatření, jehož prostřednictvím by měly být 
vypláceny finanční prostředky na pomoc občanům 
s investicemi do zvýšení energetické účinnosti budov, 
včetně dekarbonizace jejich vytápění a chlazení. Více 
informací naleznete zde a zde. Kompletní soubor 
legislativních opatření Fit for 55 je k dispozici zde. 

V pátek 16. července Ministerstvo průmyslu a 
obchodu uspořádalo mezinárodní vodíkovou 
konferenci, na níž ministr průmyslu a obchodu 
Karel Havlíček představil Vodíkovou strategii 
České republiky. Cílem národní vodíkové strategie je 
redukce emisí skleníkových plynů tak, aby bylo 
dosaženo klimatické neutrality, avšak zároveň byl 
podporován ekonomický růst. Podrobnosti se můžete 
dočíst zde. 

V pátek také do ČR přicestoval na dvoudenní 
pracovní návštěvu první výkonný místopředseda 
Evropské komise Frans Timmermans. 
Dominantním tématem bude ve středu 
představený soubor klimaticko-energetických 
opatření balíčku Fit for 55. V rámci své návštěvy se 
místopředseda Timmermans setkal s předsedou vlády 
Andrejem Babišem, se zástupci Poslanecké sněmovny a 
Senátu Parlamentu ČR a také s pražským primátorem 
Zdeňkem Hřibem. Místopředseda vlády a ministr 
průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a ministr 
životního prostředí Richard Brabec se dnes v podvečer 
připojí k výkonnému místopředsedovi Evropské komise 
Fransi Timmermansovi, aby během cesty vlakem do 
Ostravy prodiskutovali vybrané aspekty spojené s 
problematikou ochrany klimatu a související změny 
v energetice a průmyslu, a to včetně návrhů 
předložených v legislativním balíčku Fit for 55. Jednání 
bude pokračovat zítra kulatým stolem v Ostravě, 
v jehož rámci se oba ministři společně 
s místopředsedou Timmermansem setkají s hejtmany 
Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje a 
také zástupci hospodářských a sociálních partnerů a 
akademické sféry.   
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